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W młodości Słowacki przeżył 
wielką, niespełnioną miłość do 
starszej od niego Ludwiki 
Śniadeckiej, która do końca 
życia artysty pozostała jego 
muzą. Często też wspominał 
o niej w swoich utworach.

Słowacki był wybitnym 
mistrzem mowy polskiej,  
patriotą języka. Potrafił 
niezwykle dokładnie dobierać 
słowa, wyrażające jego emocje 
i przemyślenia. Był mistrzem 
treści i formy wiersza.

Nigdy nie pozostawał 
w konflikcie z Adamem 

Mickiewiczem, choć przykro 
mu było, gdy ten krytykował jego 
utwory. Twórczość Juliusza Słowackiego 
jest odmienną propozycją realizacji polskich 

i europejskich idei romantycznych.

Ojciec Słowackiego - Euzebiusz Słowacki
znany był nie tylko jako profesor Uniwer-
sytetu Wileńskiego, ale także jako poeta,
autor rozpraw z zakresu poetyki klasycznej. 

W tym samym czasie aresztowany był także brat 
matki Teofil Januszewski pierwotnie skazany na 
karę śmierci, którą w wyniku starań żony 
zamieniono mu potem na zesłanie do Permu. 
Przebywał tam z żoną do listopada 1842 roku.

Słowacki po zakończeniu edukacji domowej rozpoczął w 
1819 roku naukę w Wileńskim Gimnazjum, wstępując 
od razu do klasy drugiej. Gimnazjum ówczesne miało 

sześć klas. Klasę te powtórzył, dlatego, że na przełomie lat 1819/20 ciężko chorował. Po ukończeniu gimnazjum 
zdecydował się na studia uniwersyteckie na wydziale prawa i administracji.

Juliusz Słowacki większość 
swojego emigracyjnego życia 

spędził w Paryżu, skąd wyruszał 
w kolejne podróże po euro-
pejskich miastach a także po 
krajach Bliskiego Wschodu.

Wielkość dorobku Juliusza 
Słowackiego została odkryta 
przez innych artystów i krytyków 
literackich dopiero po śmierci poety. 
Prawdziwy renesans popularności 
twórczości Słowackiego przypadł na 
okres Młodej Polski zwanej inaczej 
neoromantyzmem.

Ówczesny Kardynał Polski Jan Puzyna nie wyraził 
zgody na umieszczenie prochów wieszcza na Wawelu, 

dopiero pod wpływem nacisku społeczeństwa oraz samego 
marszałka Piłsudskiego, duchowny zmienił zdanie i urna 

z prochami poety stanęła w wawelskiej krypcie obok innego 
polskiego wieszcza – Adama Mickiewicza. Juliusz Słowacki ostatnią 

swą podróż do Polski, odbył 78 lat po swojej śmierci.

Matka Salomea Słowacka (potem Becu) zajmowała 
najważniejsze miejsce w sercu poety. To dzięki niej 
od wczesnego dzieciństwa Słowacki przekonany był 
o swoim geniuszu poetyckim oraz przeznaczeniu do 
roli przewodnika narodu. Pani Salomea jako patriotka 
narodu polskiego przeżyła aresztowanie i kilka miesięcy 
więzienia. Syn bardzo martwił się wówczas o los 

matki.Dzięki ojcu Słowacki miał zapewnioną niezależność 
finansową. Euzebiusz Słowacki w swoim testamen-
cie pragnął jak najlepiej zabezpieczyć przyszłość 
syna, polecił żonie, aby połowę procentów od 
pozostawionego kapitału, wynoszącego 70 000 
złotych polskich przeznaczyła na “utrzymanie 
i edukację” Juliusza. Pani Salomea solennie 
wypełniła zalecenia testamentowe, wysyłała odsetki 
od kapitału przez długie lata, chociaż miała to robić 
jedynie do ukończenia studiów.
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Za życia Juliusz Słowacki miał niewielu 
sympatyków swojej twórczości. Jednym 
z nich był Zygmunt Krasiński, który od razu 
z niezwykłą wnikliwością uchwycił, na czym 
polega wielkość poety.

3 kwietnia 1849 roku Juliusz Słowacki otrzymał list 
od matki. Nie miał już siły przeczytać go osobiście.
Zrobił to za niego czuwający przy nim Zygmunt
Szczęsny. Tak brzmiały jedne z ostatnich słów poety: 
„Powiedz mojej matce, że nic do niej nie napisałem, 
bo tych rzeczy pisać nie można, ale szczęśliwy 
jestem, że dziś, jakby na pożegnanie list jej 
odebrałem i z myślą o niej umieram”. O godzinie 
czwartej po południu wielki poeta już nie żył. 

Słowacki był człowiekiem lojalnym wobec 
przyjaciół i ludzi obcych. Rok 1849, ostatni 
rok życia, zaczął się źle, był początkiem „odcho-
dzenia” poety z tego świata. Słowacki prawie nie 
wychodził z domu. Troskliwą opieką otoczyli go – 
dozorca domu, w którym mieszkał i jego żona. 
Ta para prostych ludzi pozostała z nim do końca. 
To właśnie im przeznaczył pewną kwotę pienię-
dzy ze swego uszczuplonego chorobą majątku. 

Ostatni w swym życiu wieczór wigilijny poeta spędził w zupełnej samotności, 
w swoim skromnym mieszkaniu. Pisał listy, co zwykł czynić przez całe swe 
życie do bliskich i dalekich. Do Kornela Ujejskiego napisał: 
„Co do mnie – Bóg widzi – że często przy gwiazdach w nocy zawieszony 
na ganku moim – twarzą obrócony ku waszej stronie – modlę się za wami 
i z wami”.

Co łączyło Juliusza Słowackiego z Józefem Dietlem, 
krakowskim lekarzem, prezydentem miasta Krakowa 
i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego? Odpowiedź 
brzmi – nic, ale warto w tym miejscu wspomnieć nazwisko 
Dietla, starszego od Słowackiego o pięć lat, dlatego, że 
gdyby Słowacki pożył trzy lata dłużej, to mógłby przeczy-
tać rozprawę doktora na temat szkodliwości upuszczania
krwi pacjentom chorym na gruźlicę. Może Słowacki 
mógłby podjąć nowy typ kuracji proponowany przez Dietla 
i ocalić zdrowie i życie.

Rankiem, dzień po śmierci Słowackiego z wizytą przyszedł 
Cyprian Kamil Norwid (także poeta emigracyjny) nie 
wiedząc, że zastanie już tylko ostygłe zwłoki poety. 
W swym utworze „Czarne kwiaty” tak opisał wygląd 
zmarłego: „Mało piękniejszych twarzy widzi się, jaką była 
twarz Słowackiego rysująca się białym swym profilem na 
spłowiałym dywanie ciemnym, coś z historii polskiej przedst-
awiającym, który łoże od ściany dzielił. Ptaszki zlatywały 
się na niepielęgnowane doniczki z kwiatami….
Krzątano się około pogrzebu”.

Mały Julek nie różnił się od rówieśników. Poeta i przyjaciel rodziny 
Antoni Odyniec poznał chłopca w domu Spitznaglów. 
We wspomnieniach zanotował, że było to dziecko żywe, ener-
giczne, mające chłopięce zwyczaje, uwielbiające się bawić i robić 
kawały. Obdarzone żywym temperamentem i poczuciem 
humoru, nie wykazujące mazgajowatości.
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 Słowacki jako kurier dyplomatyczny zgłosił się do przewiezienia 
z Drezna paczki z aktami przeznaczonymi dla placówek polskich 
w Paryżu i Londynie. Mimo, że Słowacki nie znał zawartości paczki, 
przejęty swą misją nie szczędził sił i czasu, by wypełnić powierzone 
zadanie szybko i dokładnie. Przez Lipsk, Frankfurt nad Menem dniem 
i nocą jechał do Paryża. Nie zatrzymywał się nigdzie. Gdy na złych 
drogach Francji zepsuł mu się powóz, nie czekał na jego naprawę, 
kupił nowy. Sześć dni po opuszczeniu Drezna był już w Paryżu. 
Niestety zły los nie opuszczał poety. W Calis spóźnił się na statek, 
nie czekając do następnego dnia szybko wynajął inny, żeby jak 

najprędzej dotrzeć do stolicy Anglii.

Słowacki widział także rozkład moralny wychodźstwa 
(tak nazywano Polaków na obczyźnie). Bardzo 
szybko zaczęły się szerzyć bezmyślne pojedynki, 
samobójstwa z rozpaczy, intrygi, poniżanie
żołnierzy i podoficerów przez generalicję. 
Przeżywał to boleśnie i pisał: „Teraz żałuję, że nie 
jestem bogaty: że tyle tu nędzy. Niektórzy […] bez butów 
prawie chodzą”.

Rok 1833. Słowacki przebywając w spokojnej 
Szwajcarii pisze do matki: „Mam pokoik bardzo ład-
ny. Okna moje obrócone są na wschód, będę miał 
w lecie słońce. […] Zdaje mi się nieraz, że już 
osiadłem na wsi, aby odpocząć po trudach życia.”
Dbały tam o Słowackiego właścicielki domku, pani 
Pattey i jej córka – Eglantyna, która pokochała 
Juliusza gorącą, choć nieco sentymentalną miłością. 
Słowacki chętnie przebywał w jej towarzystwie, ale 
uczucia nie odwzajemniał. 

Juliusz Słowacki uwielbiał się uczyć. Po ukończeniu uniwersytetu odpoczywał 
kilka miesięcy u matki w Krzemieńcu. Nie tracił jednak czasu – uczył się języka 
angielskiego i to tak sumiennie, że ku zdumieniu nauczyciela udzielającego mu lekcji, 
po trzech miesiącach czytał już w oryginale poezje Byrona, (poeta angielski). Podobnie 
było z językiem hiszpańskim i włoskim. Kilka miesięcy potrzebował, by mówić i czytać 
w tych językach. Miał też pomysł, żeby wspólnie z dawnymi kolegami z uniwersytetu
wyjechać na Wschód i uczyć się języków wschodnich.

Pierwsze miesiące powstania listopadowego Słowacki spędził 
w Warszawie. Dał się porwać nastrojom ulicy i wziął udział w demon-
stracjach patriotycznych. Ogłosił kilka wierszy, w których z entuzjazmem 
opowiadał się po stronie powstańców.

Juliusz Słowacki był zawsze elegancki.  „Dlaczego to robię? Oto dlatego, 
iż raz zostawszy poetą, chcę ujść powszechnej nagany, która ród nasz 
wystawia jako opuszczony i niedbały”.

 Czy interesował się polityką? Owszem. 
Według niego przyszłość należy do Nowego 

Świata. Miał tu na myśli Stany Zjednoczone, 
o których republikańską wolność walczył kiedyś 
Tadeusz Kościuszko. Dziś to widzimy i chylić 
powinniśmy czoła przed poetą, który potrafił 

obserwować, analizować i wyciągać wnioski.

Słowacki mieszkając w Paryżu, chciał wydrukować tam swoje 
utwory napisane przed rokiem 1832. Podczas poszukiwań odpo-
wiedniego miejsca napotkał wiele trudności między innymi dlatego, 
że jedyną drukarnią, która dysponowała polskimi czcionkami, była 
drukarnia Pinarda. Reklamowała się jako drukarnia Komitetu Fran-
cusko-Polskiego. Właściciel już nie żył a drukarnię prowadziła córka 
Anais Pinard. Juliusz Słowacki niezwłocznie podjął decyzję 
o poznaniu nowej właścicielki i pozostałej rodziny. Tak też się stało. 
Był to początek znajomości i przyjaźni Słowackiego z pannami Pinard.
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Od czasu do czasu Słowacki prowadził 
luksusowe życie. Działo się tak wówczas, gdy 
zwyżkowały akcje giełdowe. Przynosiły dobry
 dochód zapewniający życie bez troski o chleb 

powszedni. 

W kopalni soli w Wieliczce Juliusz Słowacki został 
wyróżniony w szczególny sposób. Znajduje się 
tam solne popiersie Słowackiego opatrzone imie-
niem i nazwiskiem, datą urodzin i śmierci poety, 
oraz jedna z komór jego imienia. Komora Juliusza 
Słowackiego, czyli Sen o Balladynie, położona 
125 metrów pod ziemią jest komfortowym 
kompleksem wypoczynkowo-noclegowym, 
dostępnym dla wszystkich turystów. 

Ciekawostki i informacje z życia poety są tak liczne, że nie sposób wymienić wszystkich. 
To wybitny przedstawiciel polskiego romantyzmu. Obok Adama Mickiewicza i Zygmunta 

Krasińskiego był jednym z Trzech Wieszczów, najważniejszych twórców epoki. W okresie zaborów 
swoją twórczością budził w Polakach ducha narodu. Pomniki wieszcza zobaczyć można w całej 

Polsce. 

W początkowych latach XIX wieku na zachodzie Europy 
w ślad za czytelniami prasy, powstawały publiczne biblioteki. 
Słowacki będąc w Szwajcarii codziennie korzystał z bibliotek. 
Czytał tam prasę codzienną dzięki czemu wiedział doskonale, 
co dzieje się na świecie.

Poeta uchodził za człowieka starannie ubranego w każdym momencie
swego życia. Taki strój zaprojektował sobie, chcąc spacerować 
po górach: 
„Miałem płócienną bluzę, haftowaną zielonym jedwabiem czy też 
włóczką, pas czarny skórzany, białe szarawary, kapelusz ze słomy białej 
i czarnej pleciony i dość niski, z ogromnymi skrzydłami i opasany 
purpurową wstążką – do tego na grubej podeszwie trzewiki – i kij wyższy 
ode mnie, biały,  z żelaznym kolcem, jakiego zwyczajnie górale używają.” 
Jest to ciekawy przykład ówczesnej mody, turystycznej.
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Pomnik Juliusza Słowackiego 
w Miłosławiu  – pierwszy pomnik 

poświęcony Juliuszowi Słowackiemu 
na ziemiach polskich, ufundowany przez 
Józefa Kościelskiego, odsłonięty w 1899 r.

Pomnik Juliusza Słowackiego w Lublinie


